
Gerco Mons

Aalten

De titel ‘beste redactie’ verdiende de 
groep van vijf journalisten en twee 
begeleiders eind vorig jaar tijdens de 
Special Media Award, een landelijke 
verkiezing voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De Flits is 
het cliëntenblad van zorgorganisatie 
Estinea. In het blad staan interviews, 
pagina’s met nieuwtjes en puzzels, 
maar ook QR-codes. Bij elk verhaal 
een, zodat mensen die niet zo goed 
kunnen lezen, het nieuws via een 
filmpje toch kunnen horen of zien.

Innovatief vond de jury. Maar in-
novatief is nou net een woord waar 

de redactieleden een hekel aan heb-
ben. ,,Wat is nou weer innovatief’’, 
vraagt Ellis Klein Gunnewiek. 
,,Moeilijke woorden zijn stom’’, 
roept een ander redactielid. En ze 
hebben gelijk. Waarom iets innova-
tief noemen als je ook vernieuwend 
kan zeggen.

Willen gewoon meedoen
De redactie van De Flits vindt het 
heel erg leuk dat ze een dagje de baas 
zijn van de krant. Moeilijke woorden 
zijn dus verboden. ,,Als wij het niet 
begrijpen, mogen wij blijkbaar niet 
meedoen’’, weet Linda Susebeek. En 
dat geldt niet alleen voor woorden, 
maar bijvoorbeeld ook voor speel-
tuinen die ongeschikt zijn voor 

mensen met een beperking.
Of gebouwen waar je met een rol-

stoel niet of nauwelijks in kan ko-
men. ,,Leuk hoor, dat theater Carré 
in Amsterdam. Prachtig gebouw. 
Maar met een rolstoel kan je niks. 
Wat is nu belangrijker: Dat iedereen 
welkom is, of dat we zo’n oude zaal 
precies zo houden als vroeger?’’, 
merkt Danny Verstallen boos op.

Samen, meedoen, ontmoeten; het 
zijn woorden die De Flits belangrijk 
vindt. ,,Als kinderen met een beper-
king niet mee kunnen spelen in een 
speeltuin, wanneer ontmoet je dan 
nog normale kinderen. Er is veel 
eenzaamheid’’, weet Ellis. ,,Mis-
schien zijn mensen daarom wel een 
beetje bang voor ons. Dat ze ons 

geen vragen durven te stellen. Dat 
heb ik soms ook op feestjes. Dat nie-
mand met me praat. Nou, ik bijt niet 
hoor. Ik vind het heel gezellig om te 
kletsen. En om samen te lachen.’’

Toegankelijkheid
En dus zijn de journalisten van De 
Flits voor deze krant aan de slag ge-
gaan met het onderwerp toeganke-
lijkheid. Ze bezochten de markt in 
Doetinchem om mensen te vragen 
naar moeilijke woorden; twee Aal-
tense wethouders werden geïnter-
viewd; er worden tips gegeven voor 
‘normale mensen’ hoe ze het beste 
om kunnen gaan met mensen met 
een beperking; en hoe zit vernieu-
wing in de zorg eruit. cP4

De beste redactie van Nederland? Dat zijn de journalisten van het blad De Flits, een blad van en 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn voor één dag de hoofdredacteur van
De Gelderlander in de Achterhoek. ,,Natuurlijk zijn we best een beetje trots.”

‘Moeilijke woorden 

zijn stom’
eTjerk Nijhuis en Luka Doppen zijn de begeleiders van de redactie, namens Estinea. Zij helpen de redactie van ‘De Flits’ op weg 
met ideeën, verhalen en vlogs en zorgen dat alles achter de schermen goed geregeld is. FOTO JAN VAN DEN BRINK

De redactie van 
De Flits won eind 
vorig jaar de 
Special Media 
Award. Met deze 
prijs mogen zij 
zich ‘de beste re-
dactie’ noemen 
van en voor men-
sen met een ver-
standelijke be-
perking. We stel-
len ze voor.

Danny is de rust 
zelve. Hij kijkt goed 
rond en luistert. Hij 
is de man van het 
overzicht, de 
slimme jongen. De 
man met de con-
tacten. Hij is niet 
voor niets actief bij 
de vakbond. 

Linda is de vragen-
steller van de re-
dactie. Meestal 
blijft het niet bij één 
vraag. Ze is 
nieuwsgierig en 
laat zich niet af-
schepen met een 
makkelijk ant-
woord. 

Romay is de stille 
kracht van de re-
dactie. Ze is dan 
wel een beetje ver-
legen, maar vergis 
je niet. Ze kan goed 
luisteren en mee-
denken Romay is 
ook de eindredac-
teur van De Flits.

Ellis weet van wan-
ten. Ze is de power-
house van de re-
dactie en stelt de 
kritische vragen. 
Dat is ook de reden 
waarom ze bij de 
redactie is geko-
men. Ze houdt heel 
erg van een grapje. 

Eilien is de vrouw 
met het overzicht. 
Ze wordt ook wel 
de secretaresse 
van de redactie ge-
noemd. Ze beheert 
de agenda. Ze 
schrijft de mailtjes 
en veel teksten. 
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Aalten

Wethouders Hans 
te Lindert en 
Erik Groters zit-

ten klaar voor het bezoek 
van Romay en Eilien. Beide 
journalisten van De Flits 
zijn met de rolstoel naar 
Aalten gekomen. En dat 
blijkt al een uitdaging. De 
lift stopt halverwege om 
vervolgens weer naar be-
neden te zakken. De rol-
stoel van Eilien is te zwaar 
als begeleider Tjerk ook in-
stapt. Een hartelijke lach 
vult de hal van het ge-
meentehuis.
,,We vinden ons heel 
toegankelijk, maar je ziet 
dat we nog wel wat te doen 
hebben’’, merkt wethou-
der Erik op. Al snel volgt er 
een leuk gesprek.
Mocht een van de journa-
listen bij de gemeente wet-
houder willen worden, zou 
dat dan kunnen? ,,Ja ze-

ker’’, zegt wethouder Hans. 
,,Maar ik moet ook eerlijk 
zijn. Het gemeentehuis is 
een gek gebouw, met veel 
trappen en verdiepingen.’’
,,Wat doen jullie eigen-
lijk?’’, vraagt Eilien. ,,Dat 
is een goede vraag’’, vindt 
wethouder Hans. ,,We pra-
ten met veel mensen over 
hoe we van Aalten een 
leuke gemeente kunnen 
maken. Leuk om te wonen, 
te werken of te bezoeken. 
En we kunnen soms echt 
helpen. Als de stoep niet 
goed is aangelegd, kunnen 
wij regelen dat de stoep 
goed gemaakt wordt. Wel 
moeten we vragen bij de 
gemeenteraad of dat wel 
mag. Dat is onze baas.’’
Moeilijke woorden zijn 
een uitdaging voor de 
gemeente, weten de wet-
houders. 
,,Maar we doen echt ons 
best hoor’’, verzekert 
wethouder Hans. ,,Onze 

collega Joop nam altijd 
brieven mee, die door de 
gemeente naar zijn 96-jari-
ge moeder waren gestuurd. 
Dan las hij ze voor en wij 
begrepen de helft niet. Dat 
moet echt anders, vinden 
wij allemaal.’’
Nog een ander probleem 
zijn speeltuinen. ,,Bij de 
helft van de speeltuinen 
kon ik vroeger niet mee-
doen’’, zegt Eileen. 
En niet meedoen, dat 
betekent in dit geval ook 
eenzaamheid. ,,Want welk 
kind wil met je spelen, 
als je niet mee kan doen. 
Dat is echt niet leuk. Soms 
werd ik daar verdrietig 
van.’’
De wethouders schrikken 
van dit verhaal. ,,Het laat 
ons zien dat we heel goed 
ons best moeten blijven 
doen om iedereen mee te 
laten doen. We hebben
gelukkig in Aalten een
clubje mensen met en zon-
der beperking die
goed met ons meedenkt 
hoe we dat het beste kun-
nen doen. Dat helpt echt. 
We zijn goed bezig met 
elkaar, maar we zijn er nog 
niet.’’

Woorden waar je jeuk van krijgt
Cliënt 
Ellis: ,,Dit voelt voor mij heel onpersoonlijk, als een nummer.”

Meisje 
Eilien: ,,Dit voelt heel kleinerend, alsof ik nog een kind ben.”

Gehandicapt 
Danny: ,,Noem ons liever mensen met een beperking. Dat is 
veel menselijker én vriendelijker.”

Onze/mijn cliënten
Luka: ,,,,Ik hoor collega’s nog wel eens zeggen: ‘Onze of mijn cli-
enten’. Maar de bewoners of mijn collega’s van de redactie zijn 
niet mijn eigendom en we zijn gelijk.”

Leiding 
Tjerk: ,,Je bent niet de baas, je staat naast de mensen of nog 
liever erachter maar nooit ervoor.”

Inclusie
Romay: ,,Zeg gewoon dat iedereen kan meedoen. Dit zou toch 
heel normaal moeten zijn?”

cPraat 
niet over 
mij, maar 
met mij

cSchrijf en 
praat in 
begrijpelijke 
taal

Hoe moet ik omgaan met een vriend, klant 
of collega met een verstandelijke beper-
king? De Flits vroeg het aan het team Sa-
men Sterk van Estinea dat bestaat uit erva-
ringsdeskundigen. Hier zijn vijf tips:

Hoe toegankelijk is 
gemeente Aalten?
Speeltuinen die niet door iedereen gebruikt 
kunnen worden; een lift die blijft haken; 
moeilijke woorden uit brieven halen. Hoe 
toegankelijk is de gemeente Aalten? De 
redactie van De Flits zoekt het uit.

eDe Flits in gesprek met de wethouders Hans te Lindert en Erik Groters in 
het gemeentehuis van Aalten. FOTO GEMEENTE AALTEN
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cLaat mij ook 
fouten maken, daar 
leer ik van

c Ik ben geen klein 
kind, maar vol-
wassen. Praat dan 
ook zo tegen mij

cAls je twijfelt en het 
niet weet, vraag het ons 
gewoon

p De journalisten van het 
blad De Flits gingen 

een dag op pad voor De Gel-
derlander. Een fi lmpje daar-
over is te zien via de QR-
code of dg.nl/defl its.

Doetinchem

De Flits vroeg tien bezoekers 
van de markt in Doetinchem 
naar de betekenis van vijf 
woorden die je regelmatig 
terugvindt in brieven: anti-
ciperen, decentralisatie, in-
terventie, urgentie en per 
abuis. Van de tien bezoekers 
wisten slechts twee mensen 
de betekenis van alle woor-
den.
,,Je gaat naar school toe.
Je leert daar van alles. Tot
je de bekende blauwe enve-
lop van de belastingdienst 
thuis krijgt. Dat leer je niet 
op school’’, zegt een jonge-
man.

Telefoon helpt?
Maar hoe leg je een moeilijk 
woord nu uit? Een Belgisch 
echtpaar pakt de telefoon er-
bij om de betekenis van het 
woord decentralisatie uit te 
leggen. ‘Het verdelen van 
functies en bevoegdheden 
van een organisatie, een be-
sturingsorgaan of andere au-
toriteiten...’ 
De Flitsleden proesten het 
uit van het lachen. ,,Hier be-
grijpt toch niemand wat 
van’’, grinnikt Danny Ver-
stallen.
 ,,Krijgt u wel eens een brief 
van de gemeente met zulke 
moeilijke woorden’’, wil hij 

nog weten. Het echtpaar 
knikt. ,,Dat gebeurt heel dik-
wijls.’’

Glimlach
Een mevrouw wordt ge-
vraagd naar de betekenis van 
het woord anticiperen. ,,Hoe 
ga ik dat nou uitleggen’’, 
vraagt ze zich hardop af. ,,Er-
gens op een manier mee om-
gaan die toepasselijk is voor 
de situatie.’’ Ze begint zelf te 
glimlachen bij het antwoord. 
,,Het wordt er niet makkelij-
ker op zo hè?’’
De meeste mensen die geïn-
terviewd zijn, kenden dus 
niet alle woorden. En wie 

wel wist wat het moeilijke 
woord betekende, vond het 
erg lastig om een goede uit-
leg te geven. 
Alleen bij het woord
urgentie lukte dat heel aar-
dig. ,,Urgentie betekent 
dringend’’, wist de Belgische 
meneer.
Het doet de redactieleden 
goed dat ze zeker niet de eni-
gen zijn die de moeilijke 
woorden niet begrijpen. El-
lis besluit met een duidelijke 
boodschap. ,,Woorden zijn 
heel belangrijk. En dat wil-
len we iedereen laten weten. 
Taal is ook toegankelijk-
heid.’’

Iedereen krijgt wel eens een brief van de gemeente, de belasting of de 
huurbaas vol moeilijke woorden. ,,Dan snap ik er geen bal van’’, baalt 
Romay. Samen met collega’s Danny en Ellis bezocht ze de markt in 
Doetinchem, op zoek naar de betekenis van vijf moeilijke woorden.

eDe redactie van de Flits aan het werk op de markt in Doetinchem. FOTO JAN VAN DEN BRINK

Zelf de 
baas door 
technieken 
in de zorg

eLinda Susebeek met 
de Somnox. FOTO JAN 
VAN DEN BRINK

cOp markt op zoek naar de betekenis van moeilijke woorden

‘Hier begrijpt toch 
niemand wat van’

Techniek in de zorg 
kan veel betekenen 
voor mensen. 

,,Door technologie in mijn 
rolstoel kan ik nu veel din-
gen zelf doen, die ik vroe-
ger niet kon doen”, vertelt 
Eilien Wevers van de Flits. 
Ze heeft een meervoudige 
beperking en is afhanke-
lijk van haar rolstoel. Ze 
kan nu zelf de deur open 
doen, haar appel schillen 
en dingen van de grond 
pakken.
Marloes, een bewoner bij 
Estinea, heeft een robot-
kat: Janneke. Marloes vond 
het moeilijk om haar ge-
dachten en gevoelens te 
delen met anderen en trok 
zich steeds meer terug. 
Marloes en Janneke bleken 
een gouden match. Mar-
loes: ,,Janneke zorgt goed 
voor mij en ik voor haar. 
Ze is er altijd voor mij en 
luistert naar mij als mij 
iets dwarszit.”
De Somnox is een slaapro-
bot, een soort kussen dat 
met je mee ademt en helpt 
om je ademhaling te ver-
tragen. Hier hebben alle 
slechte slapers baat bij. De 
Flits-leden hebben de ro-
bot getest. Romay Boogae-
rts: ,,Ik viel er bijna van in 
slaap, terwijl ik gewoon op 
een stoel zat. Het hielp mij 
om heel rustig te worden.”
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